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SUGGESTIES 

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. herinnert eraan dat de Commissie verzoekschriften (PETI) elk jaar een groot aantal 

verzoekschriften ontvangt over moeilijkheden die mensen met een handicap in de hele 

EU ondervinden in verband met alle terreinen die in de Europese strategie inzake 

handicaps worden geïdentificeerd, in het bijzonder de toegang tot werk en de 

arbeidsmarkt, onderwijs en vervoer, en deelname aan het politieke, openbare en 

culturele leven; 

2. wijst op de beschermende rol die de Commissie verzoekschriften speelt door middel 

van de verzoekschriftenprocedure in de context van het EU-kader voor het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap (UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, UNCRPD), en onderstreept dat uit de door de Commissie 

ontvangen verzoekschriften blijkt dat een horizontale, op mensenrechten gebaseerde 

benadering van beleid ten aanzien van personen met een handicap moet worden 

aangenomen; 

3. benadrukt in het bijzonder dat toegankelijkheid een basisbeginsel van het CRPD is en 

een conditio sine qua non voor de uitoefening van andere in het Verdrag verankerde 

rechten; benadrukt dat het recht op toegankelijkheid, zoals bepaald in artikel 9 van het 

CRDP, op een alomvattende manier moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat 

personen met een handicap toegang hebben tot hun omgeving, vervoer, openbare 

voorzieningen en diensten, alsmede informatie- en communicatietechnologieën; 

4. herinnert eraan dat de Commissie verzoekschriften sinds 2011 pleit voor de aanneming 

van een bindend verdrag met betrekking tot de toegang tot gepubliceerde werken voor 

personen die blind zijn of visueel gehandicapt; is verheugd over de interinstitutionele 

overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh tot 

bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, 

visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben ("het Verdrag van 

Marrakesh") en herhaalt zijn oproep aan de EU en de lidstaten om het Verdrag van 

Marrakesh spoedig te ratificeren; 

5. merkt op dat de Commissie verzoekschriften regelmatig wordt benaderd met vragen 

betreffende het recht van personen met een handicap om zelfstandig te leven, zoals 

vastgelegd in artikel 19 van het UNCRPD, en zijn sterke controle op het proces van 

desinstitutionalisering in de lidstaten heeft gehandhaafd; herinnert eraan dat PETI in 

september 2016 een informatieopdracht heeft uitgevoerd in Slowakije om informatie te 

verzamelen over het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) 

om de overgang van zorg voor mensen met een beperking in een instelling naar op de 

gemeenschap gebaseerde diensten te vergemakkelijken; 

6. onderstreept dat het recht van alle personen met een handicap om zelfstandig te leven 

centraal staat en roept de Commissie op om het gebruik van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen door de lidstaten te versterken met het oog op de ontwikkeling van 

hoogwaardige sociale dienstverlening ten behoeve van personen met een handicap en de 
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verwezenlijking van het desinstitutionaliseringsproces. 

 


